
 
Osadní výbor Sedlčánky 

 

ZÁPIS 

ze společného jednání určených zástupců 

osadního výboru Sedlčánky  

a pracovní skupiny pro přípravu akce „setkání rodáků 2015“  

ze dne 11. června 2015 

 

 

 

Přítomni: 

 

za Osadní výbor Petr Kabát, Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová; 

Omluveni:  - 

za pracovní skupinu FJ, PŠ, JP; 

Omluveni: - 

 

 

 

Jednání se konalo od 19:00 v salónku Restaurace U Strnadů. 

 

1) Pan Kabát informoval přítomné o:  

a) závěrech z kontrolního dne, který se uskutečnil 5. června 2015 za přítomnosti ředitele 

Technických služeb a zástupců MěÚ Čelákovice. 

 celá akce bude uskutečněna na Mírovém náměstí, hřišti Sokola a projekce 

v Restauracích u Strnadů (zodpovídá majitel), na Vošverku (zodpovídá p. Nekola) a 

v knihovně (zodpovídá p. Lebeda), 

 projektor a plátno do knihovny zajistí na MěÚ p. Kabát, 

 pódium p. Kabát vyzvedne dne 18. června 2015 v 10:00 hod. v LŠÚ Čelákovice a 

zajistí jeho dopravu do Sedlčánek, 

 rozmístění plánovaných uzávěr v ulice Dělnická a části Mírového náměstí zajistí 

pořadatelé ve spolupráci s Technickými službami a Městskou policií Čelákovice, 

 terénní úpravy (posekání trávy, přemístění kontejnerů apod.) zahájí Technické 

služby dne 15. června 2015; 

b) bylo zpracováno a na MěÚ předáno písemné oznámení akce, přítomní byli upozorněni, 

že všichni členové přípravné skupiny a osadního výboru budou určeni jako pořadatelé 

akce (vedoucí pořadatel p. Kabát); 
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2) PŠ informoval přítomné o:  

a) stavu distribuce pozvánek, 

b) upozornil na konání brigády dne 13. června 2015 od 10:00 hodin (sraz u školy), 

c) zajištění přípravných prací souvisejících s průběhem akce ve dnech 19. a 20. června 

2015: 

 uzavření určených prostorů – zodpovídá p. Kabát, 

 rozmístění nástěnek – zodpovídá p. PŠ, 

 rozmístění nábytku (židle, stoly apod.) – zodpovídá p. JP, 

 postavení velkých stanů zajistí Technické služby dne 18. června 2015, 

 postavení pódia podle dohody s účinkujícími – zodpovídá pí Chrumová, 

 postavení párty stanů pro případnou potřebu účinkujících – zodpovídá p. PŠ, 

 zdravotní službu zajistí – pí DS, 

 příprava akcí pro děti – zodpovídá pí Chrumová a HS, 

 fotodokumentace – dle možností přítomných pořadatelů a účastníků; 

 

Další společné jednání určených zástupců OV a pracovní skupiny bylo stanoveno 

dodatečně. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 

 

Dne12. června 2015, Čelákovice - Sedlčánky

 

Zapsala:  Lucie Chrumová ………………….. 


